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Disertační  práce  Mgr.  et  Mgr.  M.  Slaninky  je  poměrně  rozsáhlou  studií, 
založenou na promyšlení vybraného tématu s pomocí textů M. Heideggera, J. 
Patočky, A. Hogenové a dalších i českých autorů, kteří se hlásí k fenomenologii 
a daseinsanalýze.

Práce je rozdělena do šesti kapitol, které umožňují uchopit danou věc z různých 
hledisek tak, aby problém vyvstal zřetelně a srozumitelně. 

Pisatel  vychází  z Patočkova  pojetí  přirozeného  světa,  které  je  nepochybně 
jedním ze základních přístupů v evropské historii fenomenologie pobytu. 

Autor se snaží ustavit psychoterapii do historických kontextů a ukazuje, že má 
své  kořeny  především  ve  výchově,  nikoli  tedy  v léčbě,  jak  je  běžně 
prezentováno. Tento názor je logicky vyvozován z péče o problémové, nikoli 
nemocné lidi. Odtud se potom klade otázka, zda je člověk v psychoterapeutické 
péči pacientem, klientem, nebo je třeba založit samostatné původní porozumění 
člověku,  kterému  se  psychoterapeutické  péče  dostává.  Z autorova  textu  je 
patrné, že by bylo třeba najít nové označení, které by odpovídalo bezprostřední 
zkušenosti a nebylo odvozeno z jiných, odcizujících disciplin. K psychologii se 
hodí výstižné lidoznalství, k psychoterapii péče o (vyvlastněný, odcizený) pobyt, 
či  existenci.  Je  jistě  důležité  vidět,  že  kořeny  psychoterapie  neleží  jen 
v medicíně,  která  je  v současnosti  veskrze  disciplínou  technickou  a 
přírodovědeckou. Právě toho si je autor dobře vědom a poučeně zkoumá tuto její 
polohu a posléze i některé možnosti, jak tuto dílčí a reduktivní pozici změnit a 
napravit.

Medicínskému a existenciálnímu vymezení psychoterapie v její historii je proto 
věnována pozornost ve čtvrtém oddíle. Pisatel se neomezuje jen na historické 
osobnosti oboru, ale hledá i původní významy v „psýché a therapón“. Přibližuje 
se tak i mimoděk myšlení starší generace českých daseinsanalyticky zaměřených 
psychoterapeutů,  kteří  v kroužku  okolo  Patočky  promýšleli  fenomenologicky 



nemoc  a  nemocné  bytí  a  psychoterapii  jako  službu  bližnímu  v jeho 
nesvobodném existování,  resp.  pobytu.  Kolega  Slaninka  však  více  akcentuje 
autenticitu, nežli pohyb ve svobodě a nesvobodě, ve zdraví a v nemoci. To mu 
umožňuje  se  poměrně  lehce  vymknout  z medicínského  sevření,  které 
daseinsanalýzu v jistém ohledu dosud v řadě zemí, včetně českých, uzurpuje.  

U  Freuda,  historického  zakladatele  psychoanalýzy  a  vlastně  moderní 
psychoterapie ukazuje,  že jeho přístup byl  descarterovsky důsledný i  v pojetí 
motivace i etiopatogeneze neuróz. Psychoterapie je pak věcí znovu získání moci 
nad vládou pudů. Znovunabytí zdraví je v důsledku vítězstvím jedné moci nad 
druhou, nebo jinak, kompromisem vůlí. Ve stejném duchu Slaninkovi vyvstává i 
Adler,  a  ačkoli  připisuje Jungovi spolu s druhými autory i  jistou původnost i 
snahu  se  vymanit  z karteziánství,  zdá  se,  že  jej  jako  fenomenologického 
psychoterapeuta nevidí. 

I když Rogerse nepovažuje za typického pozitivistu, o Franklovi již říká, že se 
pevně opírá o filosofické kořeny přirozeného světa. 

Nakonec se obrací k daseinsanalýze. Nepovažuje ji právem za školu mezi jinými 
školami, ale ukazuje, že rozhodující přístup k lidské přirozenosti a péči o duši 
právem náleží pouze té psychoterapii, která pojímá člověka neredukovaně a také 
tak se  jím i  odborně zabývá.  Svůj  nástup k přirozené  psychoterapii  začíná  u 
Husserlova  „k  věcem  samým“,  a  to  důrazem  na  intencionalitu.  Opakovaně 
zdůrazňuje nutnost chápat časovost jako určující charakteristiku intencionality a 
tím  i  lidské  existence.  Nakonec  ovšem  dochází  k Heideggerovi  a  jeho 
fundamentální ontologii a její uplatnění v psychoterapii, kterou v tomto smyslu 
nazývá přirozenou.

Považuji  Slaninkovu práci  za  velmi  zdařilou,  a  to  z řady  důvodů,  Nejen,  že 
pochopil  a  porozuměl  některým  důležitým  momentům  jejího  historického 
pohybu,  ale  dobře  dokázal  vidět  a  čtenáři  nechat  také  spatřit  její  poslání, 
vymaněné  z medicínské  a  „resortně  pozitivistické“  a  politicko-utilitaristické 
deformace.

Velmi  se  mi  líbí  označení  „přirozená psychoterapie“,  neboť ji,  podobně jako 
pobyt,  nechává  plně  být  v  přirozeném  světě.  Nejen,  že  tak  maně  omezuje 
případnou  přílišnou  orientaci  na  leckdy  jásky  přetížený  pobyt,  ale  také  ji 
nevyhrazuje jen pro daseinsanalýzu, ale ponechává ji otevřenou pro veškerou 
psychoterapii,  či  její  dílčí  kroky  tam  a  tehdy,  když  vychází  z pobytu 
v přirozeném  světě.  Tím  rovněž  elegantně  brání  případnou  uzavřenost 



daseinsanalýzy do slonové věže své výjimečnosti. Tou právem je, nesmí však 
v ní bez komunikace s ostatním světem (což jí vážně hrozí) uvíznout.

Práci pro její  kvalitu námětu i  způsobu zpracování za použití  relevantní 
literatury považuji za způsobilou k obhajobě a takto ji i doporučuji.

Zároveň  doporučuji  autorovi,  aby  neotálel  s jejím  knižním  vydáním,  a  to  i 
v českém překladu v Čechách.  

K rozpravě doporučuji některé z následujících témat.

1. Patočka a česká daseinsanalýza.

2. Komunitní  a  skupinová  daseinsanalýza,  jakožto  původní  český 
přínos přirozené psychoterapii.

3. Vzájemný vztah mezi fundamentální ontologií a daseinsanalýzou.

4. Tzv. psychosomatika v medicínské a výchovně vzdělávací praxi.

5. Co tedy vlastně v psychoterapii děláme? Léčíme nebo neléčíme?
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